
➢ Dziś przeżywamy Czwartą Niedzielę Zwykłą. Kolekta Mszy św. przeznaczona jest naszej Parafii. 
Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

➢ Serdecznie zapraszamy dziś do ostatniego w tym roku wspólnego rodzinnego kolędowania wraz z 
zespołem Carrantuohill w naszym kościele o godz. 15.00. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli w kolędowaniach oraz przyczynili się do ich zorganizowania. Przypominamy, że trwają 
odwiedziny duszpasterskie dla tych Parafian, którzy złożyli deklarację kolędową. Na podany w dekla-
racji numer telefonu księża wcześniej będą się kontaktować i ustalać szczegóły odwiedzin. 

➢ We wtorek o godz. 19.00 wspólnota Barka zaprasza na czuwanie modlitewne w kościele.  
➢ W środę 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest ono obchodzone w Kościele jako 

światowy dzień życia konsekrowanego, dlatego odprawimy w tym dniu o godz. 18.00 mszę św. w in-
tencji sióstr służebniczek posługujących w naszej Parafii, na którą też serdecznie zapraszamy. Kolekta 
w tym dniu przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. W środę po mszy wieczornej zapraszamy 
na spotkanie Kręgu Biblijnego.  

➢ W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek na mszy o godz. 7.00 
w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszystkich powołanych i modlimy się o nowe powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe 
powołania. Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej. W czwartek przy-
pada także wspomnienie św. Błażeja, bpa i męcz. Po wszystkich mszach będzie udzielane specjalne 
błogosławieństwo św. Błażeja 

➢ W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo. Istotą przeżywania 
I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. 
Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. 

➢ W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po 
nim msza w intencji członków róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztac-
kiej. W tym dniu obchodzimy także wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. i zgodnie z tradycją po mszach 
będziemy błogosławić chleb i wodę. W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramen-
talną chorych i starszych parafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. 

➢ Na czas zdalnego nauczania i zwiększonej zachorowalności zawieszamy spotkania ministrantów i 
dzieci Maryi. Grupa AA zaprasza natomiast o godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarty miting dla osób 
zmagających się z chorobą alkoholową.  

➢ W sobotę o godz. 15.00 w oratorium odbędzie się nauka przedchrzcielna. Prosimy w tym tygodniu 
zgłosić w kancelarii chęć uczestnictwa w nauce. Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę po mszy porannej zapraszamy na nabożeństwo różań-
cowe, które poprowadzą kobiety grupy Miriam. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację do 
naszej świątyni. Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Niedziel-
nego. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej archidiecezji.  

➢ Pragniemy założyć schole muzyczną upiększającą śpiewem naszą liturgię. Osoby chętne (dorośli, mło-
dzież) proszone są o kontakt z panią organistką Katarzyną, która będzie prowadziła zespół. 

➢ Na stronie parafialnej znajdziemy propozycje różnego rodzaju kursów przygotowanych przez Archidie-
cezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, a służących pogłębieniu swojej formacji i wiary oraz wiedzy z 
zakresu teologii czy historii. 

➢ Dzisiaj w oratorium do godz. 13.30 odbywa się akcja krwiodawstwa. Serdecznie zapraszamy. 
➢ W dniu 9 lutego od godz. 8.00 w przychodni lekarskiej „koło basenu” odbędzie się badanie USG Dop-

pler. Szczegóły odpłatnych badań znajdują się w gablotce.   
➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Zdzisław Wawrzyńczyk, Zbigniew Norek, Henryk Smol, Henryk 

Bugla, Tadeusz Nowak, Bolesław Chorążyczewski, Franciszka Kiliszowska, Zofia Wyrtki, Jadwiga Ni-
kel, Józef Jenczmionka i Paweł Weiner. Wieczny odpoczynek… 
➢  
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CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                   30.01.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. kolędowa: W intencji parafian z ulicy: Gajowa, Krzyżkowicka, 

Strzelców Bytomskich, Osiedle Karola, Karola Miarki. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Postawka z okazji 18 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło 
Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Wojciecha z okazji ich 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.   

12.00  Msza św. Za + Henrykę Migalską w 1 rocz. śmierci oraz za ++ rodziców.   
15.00 Wspólne kolędowanie w kościele z zespołem Carrantuohill 
16.30  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji  Sylwii i Eugeniusza Kodura z okazji 30 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Gajewskiej z okazji  
1 rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża oraz w in-
tencji jej rodziców, rodzeństwa i chrzestnych o błogosławieństwo Boże. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Huberta Tomiczek w 15 rocznicę śmierci. 
2. Za + Dorotę Warło w dniu 90 urodzin oraz za bliskich zmarłych: +męża 
Antoniego Warło, + rodziców Zofię i Jana Barcz, + teściów Gertrudę i Mak-
symiliana Warło. 



PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.            31.01.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Doroty Przeliorz z okazji 

85 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Zygmunta Luleczka – dar od Klaudii i Konrada Ogó-

rek z Nowego Sącza. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Henryka Groborz i za ++ rodziców. 
2. Za + Marię Franiczek w 3 rocznicę śmierci. 
 

WTOREK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO                  01.02.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Antoninę Wieczorek we wspomnienie uro-

dzin.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Baron w 40 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Bronisławę Hadam w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + ojca Augustyna Musioł we wspomnienie urodzin.  

ŚRODA                                                                                        02.02.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Grzegorza Baron w 7 rocznicę śmierci. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Mariana Bednarz w 2 rocznicę śmierci, rodziców 

Bednarz, teściów Leputa, szwagierkę Krystynę Piwowarską, męża 
Mariana, brata Władysława.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Koseckiego z okazji 70 
rocznicy urodzin oraz córki Katarzyny Siostry Marii Joanny z okazji 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
2. W intencji sióstr Służebniczek NMP o potrzebne łaski i Boże bło-
gosławieństwo w realizacji charyzmatów zgromadzenia. 

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA   Wspomnienie św. Błażeja    03.02.2022r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii jak  

i pochodzących z parafii, oraz o nowe powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. Po Mszy św. 
Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.   
8.15 Msza św. W intencji poczętego dziecka o prawidłowy rozwój  

i zdrowie.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Romana Pałka, syna Michała w 10 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Wiktorię i Franciszka Suponik, ++ rodziców z obu stron. 
  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                          04.02.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Bolesława Kowalskiego w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + Alojzego Sankała w 10 rocznice śmierci, jego żonę Marię, 
siostrę Genowefę, dziadków Sankała, Gołąb. 
  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. 05.02.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agatki i jej brata Jasia z 

prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów  
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po Mszy św. modlitwa 
różańcowa którą poprowadzi grupa kobiet „Miriam” oraz Nabo-
żeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji róż różańcowych oraz za ++ Antoniego Majer i Fran-
ciszkę Kiliszowską. 
2. W int. rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

17.00 Msza św. Za + Józefa Leks w 1 rocznicę śmierci. 
 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                          06.02.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Zofię Kopka we wspomnienie urodzin i w kolejną 

rocznicę śmierci.   
9.00 Msza św. Za + Pelagię Rolnik w kolejną rocznicę śmierci i ++ mę-

żów Kazimierza i Jerzego.  
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny z okazji 75 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

12.00 Msza św. kolędowa: W intencji parafian z ulicy Pawia, Struga, Stor-
czyków, Podleśna, Traugutta, Wróblewskiego, Strzody, Orlova. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Kolędowa: W intencji parafian z ulicy Władysława, Boya Żeleń-
skiego, Krucza, Tygrysia, Skowronków. 
2. w intencji Tymoteusza Broda i jego rodziców o zdrowie i po-
trzebne łaski. (po mszy błogosławieństwo rocznego dziecka – Ty-
moteusza Broda) 

18.00 Msza św. Za ++ przyjaciół z klasy maturalnej rok 1971: Janusza Sto-
kłosę, Wiesławę Adamek, Tadeusza Nowaka, Jana Handschuh i 
Henrykę Migalską. 

 


